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Iritsi zenean, bukatu zen dena. Multzoa astiro sakabanatzen ari zen. Alde batean eliz gizon 

batzuk beraien bizar hitsen erakuskeria nabarmen; haien turbante eta tunika beltzek, 

aura  ohi baino goibelago batean biltzen zituelarik. 

Ibiltaria plazaren erdira iritsi zen. 

Harri mukuru baten artean erdi lurperatuak zeutzan emakume ata gizon gazte bat, lohi 

eta odol artean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                              Amoranteen irria 

                                                                           Sayd Bahodin Majruh 



bere buruaz bertze kantuz 
 

Haur bat hazten ari naiz, baina, Jainkoa!. Heldua eta indartsua izatean, zaharra eta ahula 

izanen naiz. 

Jende ankerrak, ikusten duzue gizon zahar batek ohatzera naramala, eta  zergatik 

negarrez  biloak erauzten ditudan galdetzen duzue!  

O  Jauna!. Gau iluna  bidaltzen didazu berriz. Eta,  burutik hanketaraino dardarka nauzu; 

ze, gorroto dudan ohatzean etzan behar dut. 

O Jauna!. Berriz hemen gau luzea eta tristea, eta berriro dago hemen “ munstro ttikia ” 

lo… 

Nire maitea, jauzi nire ohatzera beldurrik gabe, hausten bada “munstro ttikia ” hor dago 

konpontzeko. 

Ene etxera etortzen zarenean “munstro ttikia ” haserretzen da. Ez etorri gehiago. Antzina 

nire ahoa ate zirrikitutik emanen dizut. 

Maite dut!, maite dut!, ez dut ukatzen. Ez dut altxatzen, horregatik, orezta guziak nabal 

batekin erauzten badizkidate ere. 

Bart amorantearekin nintzen. O itzuliko ez den bigira!. Kaskabilo nola, nire bitxi guziekin  

bere besoetan dilin-dalan egon nintzen gau osoa. 

Har ezazu nire ahoa, baina utz nazazu libro mingaina; amodiozko hitzak nahi dizkizut 

xuxurlatu. 

Nire ahoa zurea da, irents ezazu beldurrik gabe. Ez da azukrezkoa, ez da urtuko.  

Bihar nire amodio goseak hornituko ditut, ze, herrixka gurutzatuko dut aurpegia agerian 

eta ilea airean.  

Har nazazu irmo zure besoetan, gero, musuka iezadazu banan-banan aurpegiko orezta 

guziak. 



Zatoz  nire ondora, nire maitea, ez izan lotsati, nik hartuko zaitut beso artean.  

Ez al dago mutil ero bat herrian?. Nire su kolorezko galtzak izterretan garretan dauzkat.  

Nire amoranteak masusta artean besarkatu nahi dit, eta ni ahienez ahien katuka noa nire 

ahoa eskaintzen.  

Hemen dago oilar madarikatua,  bere kantu tristearekin; partitzeko tenorea da, eta nire 

amorantea txori zauritu bat bezala badoa.  

Zure ondoan ederra naiz, aho eta beso zabalik. Eta zuk koldar batek bezala lo hartzen 

uzten nauzu.  

Nire besoen beroa bila bazabiltza bizia arriskatu beharko duzu; baina, bizia estimatzen 

baduzu besarka ezazu  amodioaren ordez hautsa.  

Emadazu musu arriskuetan pentsatu gabe. Hiltzen bazaituzte ze axola?. Gizon zintzoak  

emakume eder baten gaitik bizia ematen du. 

Heldu eskua maitea, goazen landetara elkar maitatzera;  edo aiztokada azpian erortzera.  

Ene maitea, mendeka ezazu fite martirien odola; nire bularren babesa merezi izateko.  

Ala zaitez hil ohorearen izenean nire laztana!, neskatikoak iturrira ur bila zure loria 

kantatu ahal izateko.  

Ene maitea!. Nire altzoan dardarka bazaude, zer eginen duzu ezpatak elkar joka mila 

oinaztura bihurtzen direnean?. 

Gaur nire amoranteak  gatazkan bizkarra eman dio etsaiari. Atzo musu eman nion; ze 

umiliazioa! 

Itzuli  fusil tiroz josia maitea, nik josiko dizkizut zauriak eta nire ahoa eskaini.  

Nire laztana, etsaiari bizkarra ematen badiozu, ez itzuli. Zoaz babes bila atzerrira. 

Ezpatakadaz txikitua aurkitzen bazaituzte, ez dut jakin nahi zure desohorearen  albistea. 

Nire eskuek bultzatu zaituzte herioa bila, eta teilatura igo naiz lehen tiroak aditzera. 



Ene maitea, zoaz zalu eta batu zaitez erasoaren aurka; herriko neskekin zure alde egin 

dut apustu.  

Fite ene maitea, nire ahoa nahi dizut eskaini!.  Herioa itzulika dabil herrixkan, eta 

eramaten ahal nau. 

Ene laztana, zatoz eta eser zaitez une bat nire ondoan. Bizia, neguko ilunabar istant bat 

da eta. 

Ene maitea, ireki ezazu nire hilobia eta beha nire begien hordi zoragarria estaltzen duen 

hautsa.  

O hilobi hondamendua.O!, adreilu sakabanatuak. Nire maitea hautsa da, eta lautadako 

haizeak nigandik urrun du eramaten. 

Isilean kiskaltzen naiz, isilean negar egiten dut;  amodioa agerrarazi ezin duen Paxtun 

emakume bat naiz. 

Atearen gibelean zinen, ni bular biluziak laztantzen, zu erdizka beha.  

Pozik eskainiko nizuke nire ahoa, baina. Zergatik ur pitxerra astindu?. Bustia nago eta.  

O udaberria!. Mingranak loretan. Urrun dagoen  maiteri  baratzean altxatuko dizkiot nire 

bularretako mingranak.  

Gaua, korridorea ilun dago, eta anitz dira ohatzeak. Nire eskumuturrekoen dilin-dalan 

asotsek  zuzenduko dizute bidea. 

Besarka nazazu irmo, gero nire belusezko izterretan korapila zaitezke.  

Emadazu musu ilargi distira bizian, ohitura den bezala argiz dugu ematen elkarri agoa.  

Zatoz eta izan nire bularretan lore; goizero zure freskagarri izan ahalko naiz irri eztanda 

batekin. 

Zure nahieran hartu nauzu, orain, estali nire aurpegia oihal batekin: lo egin nahi dut. 

Adi, eutsi, ez indargabetu.! Lore xorta bat nola nauzu buru makur zure ondoan. 

Jainkoa, uka iezaiozu edozein plazer bidaian,  lo utzi nauzu eta, asegabe. 



O!, nire kuttuna, beha ezazu mendietatik haratago ilargia, eta ikusiko duzu teilatuan zutik 

zain nauzula. 

Bart nire besoetan lo egin zenuen. Gaur arratsean nola aurkituko duzu sosegu nigandik 

urrun? 

Ene bularra ohatze bat bihurtu nuen, eta nire miresle otzanak bide luzea egiten du 

hartaraino.  

Egunsentiaren argi zuria hedatzen ari da, eta ni hemen, nire amorante muturtua alai ezin. 

Ene amoranteak ez du jostagurarik, nire txirikorda luzeekin zigortu dut, eta haserretu da. 

Amoranteak nire mingaina bere ahoan nahi du atxilo. Ez plazera gaitik, nirekiko 

nagusikeria sustatzeko baizik. 

Zure bizar zuriak ez al dizu lotsatzen? Zu, nire ileak laztantzen, eta ni, ene baitan irrika. 

Ez dut amorante zaharrik hartuko, ze, gau osoa egitasmotan eman, eta goizaldera soilik 

da adoretsu. 

Batek bizia galtzen du ni ikusteko, eta bertzeak ohatzetik bultza egiten dit logale delako.  

Nire ileak txirikordatu ditut, baina, urratu dira. Ene amorantea hil zorian ote?. Jainkoak 

zain zaitzala!. 

Heroi bat bezala izatea behartua dago, ze, nire beso zuriak dira bere burukoa.  

Bart  nire ohatzean ametsetan, erdi nentzan, erdi amorantearen besoetan nengoen  

Zatoz fite laztana, hartu nire ezpainak. Bart ametsetan hilik zeuden eta ea erotu naiz.  

Nire sutsuzko begiradak erre-hautsa bihur zaitzake. 

Ene irribarreak horditzen zaitu. Erotuko zinateke nire ahoa eskainiko banizuke.  

O oilarra!, ez kanta oraindik, itxaron; oraintxe errenditu naiz ene amorantearen besoetan. 

Lekutu kopeta-ile iluna eta musu ezazu nire orezta; paradisuko fruitu bat da, bizirako 

kuttun bat. 



ikas ezazu ene ahoa jaten! gero, gozoki jarrai nire hortz ilara. 

Bart izan nuen ametsa gauzatu da: ene amorante beldurtiak egun argiz hartu nau 

besoetan.   

Ene  ahoa soilik eman dizut, ez galdu astia nire bularrak biluzten. 

Irristatu leunki eskuak nire mahuka azpitik; loratu dira  Kandaharko alesagarrak, ondu 

dira. 

Su koloreko galtzak irrist egiten dute nire izterretan: gaur arratsean edo bihar hemen 

izanen zarela dit bihotzak. 

Jainkoa! Zer ari zira nirekin?.  Denak dira lore eta ni pipil. 

Zatoz laztana, zatoz fite nigana!. “Munstro ttikia” lo dago, eta besarka ahal nauzu. 

Madarikatua atzo etorri ez dena!. Gau osoa bakarrik teilatuan  egon nintzen, zutik. 

Etzanda nahi dut hartu, baina amorantea kezkatzen da. “Munstro ttikia” itzarriko den 

beldur.  

Lore artean hartzen du atseden amoranteak, nire musu goxoen ihintzaz blai.  

Bilatu egurra eta egizu su handi bat!  Ze, argiz ohi dut larrutan egin. 

Gaur ez ditut eskumuturrekoak jarri: Antzina apaingarririk gabe hartuko dut amorantea, 

beso biluz. 

Ene amoranteak borrokatzen duen mendietatik datorren haizekirria. Ze albiste dakarzu? 

Urruneko amorantearen mezuak sutauts eta kainon usaia dauka, eta daramaten 

hondamendi hautsarena. 

Ene laztana, ene eguzkia, zuti zaitez ostertzean, akitu itzazu nire erbesteko gauak. 

Bakardadearen laino ilunak era bat estaltzen naute.  

Erbestean bizitzeak bihotza hausten nau, egizu Jainkoa  itzul nadin nire mendietako 

ibarretara. 



Hemen udaberrian adarretan hostoak ernatzen dira; baina nire herrian zuhaitzek galdu 

dituzte adarrak etsaiaren bala kazkabarrekin. 

Jainkoa:  itsutu nazazu; amorantea joanik, ez dut inor ikusi nahi. 

Dolua eta erbestea elkarrekin etorri dira etxera.  Zein hautatu? 

Ahizpa nireak!, lotu gerraontziari mantelinak, hartu fusilak eta zoazte borrokara.  

Nire herrian, martirien odola  udaberriko libertatearen tulipanen  gorria da.  

Ez baduzu zauri bat ekartzen bularrean, ni, ez hotz ez bero, bizkarra iraztontzi bat nola 

baduzu ere.  

Benetan maite banauzu, laztana,  zoaz fite gure lurra askatzera! Betiko zurea izanen da 

nire ahoa goxoa. 

 “Munstro ttikia” gatazka atzendu eta lasai lo nire ondoan. Ene ohatzea gozatzeko 

aberriaren gaitik bizia emateko prest egon behar du. 

 “Munstro ttikiak” ez du deus egiten, ez amodioa ez guda. Gauean urdaila bete eta lotara 

joaten da; egunsenti arte zurrunga. 

Errekara bota dut nire burua, urak ez nau eramaten. “Munstro ttikia” garaile.  Errefusatua 

izan naiz, urak bazterrera bota nau. 

 “Munstro ttikiak” ez du sukarraz hil nahi. Bihar bizirik lurperatzea erabaki dut.  

Egizu zulo bat paretan eta emadazu musu. “Munstro ttikia” hargina da eta konponduko 

du.  

Nola etorri zara ilargi betean?. Zu platano-ondo bat bezain handia. Non altxatuko  zaitut?. 

Zatoz laztana, besarka nahi zaitut. Urriak laster eramango duen huntz  hosto ahula naiz.  

Jaikoa!, Gonbida dezatela etxera. Ene ezpain gorriak dastatzera emanen dizkiot.  

Ez bazeneki maitatzen. Zergatik ernatu duzu nire bihotza? 

Hainbat neska amodio berri bila: ni amodio zahar batek utzitako zauriak sendatzen. 



Gauerdia da, zu ez zaude hemen. Nire mantak su garretan kiskaltzen naute. 

Ene laztana, nire bihotzak galdu ditu bridak, ase beharrean dago.   

Erbesteratuen Jainko handia!. Zenbat iraunen du biziak lautada agor hauetan? 

Malkoak irrist nire aurpegian, ezin ditut atzendu Kabulko mendiak, kaska zuri.  

Ene laztana, ezin dizut deus eskaini, ez bada, nire bihotzaren bihotzean zuretzako egin 

dudan etxetxoa.  

Mendiak gure artean orain, soilik  txoriak izanen dira mezulari, eta haien kantuak zantzu. 

Soineko maiztuak jantzi ditut, baratze loretsu bat naiz herrixka hondamendu batean. 

Nire amoranteak begiak zeru kolore nahiago, eta nik ez dakit nola aldatu nire gau 

kolorezkoak.   

Gauerdian bisita bakarra da zure oroimena, oinazetu eta lorik egiten uzten ez didana. 

O!, udaberri hitsa, atsekabea; zoaz oraindik hordi diren bihotzen bila.  

Zure amodioa ura da, sua da, garretan kiskaltzen naiz, eta uhinetan ito.  

Ene amorantea hiltzen bada, bere meztidura nahi dut izan. Horrela elkarrekin uztartuko 

gara hautsarekin. 

Zer egin dezakezu?. Ez borrokatu?. Mendekatua, esklabo baten esklabo izaten da.   

Martiri bat oinaztura bezala  distiratu eta itzali egiten da, etxean hiltzen denak ohatzea 

urratu bertzerik ez du egiten. 

Zuretzako hautsa, egundaino nire ahoa; gizonak gatazkara joan zirenean ezkutatu egin 

zinen. 

Ordua ez bada iritsi, herioa ez  da etorriko. Munduak su hartzen badu, laztana, ez izutu. 

Partitzeko tenorea iritsiko zela jakin banu, ez nuke nire amoranteen eskua askatuko 

gatazkaraino ere. 

Zoaz gatazkatzera Kabulen, laztana; zuretzako zainduko ditut nire gorputza eta ahoa. 



O!, amorantearen oroitza, nire maitalea zara zu! Beti nirekin, bihotza arintzen nauzu. 

Besarka nazazu estu, maiz egona naiz bakardadearen espetxean.  

Lokar zaitez nire begietan, nire gauetako lo ezinak suntsitua uzten nau. 

O ama lurra!, karioa da zure zerga; gaztaroa irentsi egiten duzu eta ohatzeak antzu utzi. 

Era bat erotzen ari naiz; saindu baten hilobi ondotik pasatzean,asmo asegabeak buruan,  

harrika egiten diot 

Ene maitalea hinduista da, ni musulmana, eliz debekatuko eskailerak maitekiro garbitzen 

ditut. 

Zatoz laztandu nahi zaitut, besarkatu. Egunsentia baino lehen hilko naizen gaueko 

haizekirria naiz. 

Egin zaitez nire aitaren irakasle, zure ikasketetan maisu da izanen, eta ni, zure biziaren 

maistra. 

Gaua, arraroa izan zen, amorantearen besoetan hosto bat nola dardarka nintzen.  

Jainkoa!.  Itzali nire gaztaroa. Gizon eder eta harroak nigatik elkar hilka: borrero bihurtzen 

naute.  

Laztana, zinez zatoz nigan, zure bidean loreak erein ahal izateko. 

Ene amorantea lepoko bat da nire zintzurrean. Baliteke biluzik ibiltzea, baina, lepokorik 

gabe inoiz. 

Nire bihotzak dio: ez naiz errudun, haren begiak dira, maitemindu nautena.  

Kateatu egiten nau katez, baina, benetan maite banau, ez ditu kateak irmo lotuko.  

Arkaitz honek zapal nazala; nahiago, senar zahar baten eskuen ukitua baino.  

Gazteok!. Defenda nazazue, defenda ezazue ohorea! Nire aita tirano bat da, eta agure 

baten ohatzera igortzen nau. 

Zoaz, lagun hori, bidai on! Nire maitaleetako bat zinen, hartuko dut bertze bat. 



Jainkoa!. Ez utzi erbestean emakume bat hiltzen. Azken ahatsarekin zure izena atzenduko 

du bere herriarekin oroitzeko.  

Gauerdian, mundua atsedenean dagonean, beldurrak hartzen nau: non zira maitea?. 

Ase gabe jan duzu nire ahoa. Tentela zu, har nazazu bizkarrean, prest nauzu gerrara 

partitzeko.  

Zer gaitik ez zara maizago nigan etortzen?. Katez lotu dizkizute orkatilak?. Hankak iltzatu 

edo?.  

Dena eskaintzen diot ene amoranteari;  ene muxuaren arrosa, nire gerriko arezko 

ordularia, eta Bardarshán-go errubien kolorezko nire ezpainak. 

Utz iezaiozu zure jauna zerbitzatzeari, eta izan zaitez niri leial: saria, nire musuak izanen. 

Nire maitaleak nahiago ditu baratze landatutako loreak. Aldiz, ni  basa tulipana, hostoak 

galtzen ditut  amaigabeko lautadan.  

Ene laztana, har nazazu, estu nazazu! Ibai batek narama eta ito larrian nauzu.  

Zatoz, izan zaitez lepoko bat nire zintzurrean; nik kulunkatuko zaitut ene bularretako 

kupulen gainean.  

Jainkoa!. Salba ezazu bat bederen. Ez dezatela erran nire amoranteak hiltzen direla, 

mentura txarrekoa naizela.  

Oilar madarikatua!. Lepoa moztuko nizuke. Ez bazenu kantatu, nire amorantea oraindik 

nire besoetan legoke.  

Estu nazazu irmo!, ze, ekaitza dator eta urrun eramanen nau. 

Zatoz laztana, goazen ohatzera, zure besoetan egonen da nire duintasuna.  

Etorri, amodio minak!. Zuei ere babesa emanen dizuet nire bihotzean. 

Egunsentia du kantatzen oilarrak. Hainbertze gauza erran gabe dira gelditu, hainbat asmo 

akitu gabe!.  



Begira ezazu zer egin duen zure amodioak; sagar gorri eder  bat nintzen. Hemen nauzu 

horitua, zimeldua laranja zahar bat nola.  

Jainkoa, bekatu al da?. Zuk egin zenuen munduko baratzea, eta nik lorerik ederrena hartu 

dut.  

Jar itzazu zure ezpainak nire ahoan, bihurritzen  den mahats-adar bat nola.  

Zugan higituko naiz, lurrean mahats-adar bat bihurritzen den antzera.  

Izan zaitez zoriontsu laztana, nik eramanen ditut penak. Nire bihotzak mina ezagutzen du, 

ez da hartaz hilko. 

Ahoan  musu ematen badidazu, bihotza duzu eman behar. Nire ohatzetik  joaten direnak 

bihotza bertan uzten dute. 

Tinko arretaz begiratzen bazaitut, hurrengo amorantea izanen zarela da zantzu. 

Zatoz nire bihotza heztera,  zaldi arinak uhal guziak hautsi ditu. 

Ez bazaude amorez erotua, ez duzu nire ezpainen mamia dastatuko. 

Ez nazazu hautsi zure beso artean, nire titi pipilak minez dira dar-dar. 

 “Munstro ttikia” hartu fusila eta hil nazazu. Bizirik irautean ez diot uko eginen nire 

maitaleari. 

Fite laztana, ikusi nahi banauzu. “Munstro ttikia” buztina irabiatzen ari da leihoak 

estaltzeko. 

Jainkoa emaiozu “munstro ttikiari” betiko loa. Katu batek ere itzartzen du, eta beti zelatan 

daukat. 

Jainkoa  eraman ezazu senar zahar hori, gaua zelatan egon eta egun osoa lo egiten duena. 

 “Munstro ttikiak” desagertu direla diote. Nirea  aldiz, bizi-bizia dago, eta beti ni 

oinaztatzen. 

A ze nagusikeria!. Jipoitzen nau eta negar egiten debekatu.  



Seme nirea, gure gudatik ihes egiten baduzu, madarikatuko dut nire bularretatik hartu 

duzun esnea. 

Heroiak betiko dira bizi, traidoreak hiltzen dira betiko. 

Jainkoa, erre ezazu nire etxea suntsitu eta herioa ekarri duenarena. 

Zuretzako nire ahoa, osoa;  gudari irabazleari soilik emanen diot. 

Ene laztana egun baten hilko zaituzte;  ez iezadazu lorerik eskaini bide erdian. 

Hatsik  gabe gelditzen naiz ur pitxerra hartzen dudan aldiro, erotu da nire amorantea, 

egun argiz jarrai. 

Ez nazazu besarka irmo, nire lurrinak salatuko du  bihar gure sekretua. 

Zu ikusteko asmatzen ditut ibilaldiak: txerpolari bat nola ate guziak joka. 

Jainkoa!, logura, ez igorri, lehen aldiz gelditu naiz amorantearekin eta itzarririk  nahi dut 

egon. 

Nire amorante kartsu guziak aseko ditut. Ez naiz maitalea umiliatzen duen horietakoa. 

Nire maitalearen aitzinean umiliatu naiz; arratsalde apalean  haren ohatzera joan naiz, 

hark eskatu barik. 

Har ezazu nahi haina lore, zure baratzea naiz eta. 

Orezta berregin dut eta betileak belztu; orain ikusten banauzu zure bihotzak argia galduko 

du. 

Berriz, estutu nire bularra zurearekin, eta nire bihotz maiteminduak bere historia 

kontatuko dizu. 

Ene amorantea lore xorta gainean lo zegoen, et ni zein goizeko ihintza gainean pausatu 

nintzen. 

Nire bularrean nahi zaitut, bestela nahiago lurpean bazaude. 

Pasatu berriz nire bidetik, zure urratsak hautsak ezabatu ditu. 



Jainkoa itsutu nazazu gaur!. Ez  dut inor ikusi nahi, nire maitea partitu da.  

Apartatzen gaituen gau beltzean, suziri batekin bidea bila nabil. 

Imanak dei dezala  egunsentiko errezora; ez naiz jaikiko amoranteak ez badu nahi. 

Jainkoa, eraman nauzu une bat bada ere nire maitearekin;  oinaztura iheskor bat nola, 

laino beltz besoetan.   

Ez naiz itzuliko ilunabarrean ur bila iturrira, nire maitemindua deabru bat da, nire jabe 

nahi du izan. 

Neskek soineko berriak paratzen dituzte festarako; nik oraindik ostatu ematen diot nire 

amorantearen usaina duenari. 

Lore bat eskuetan daukat. Lur bitxi honetan ez  dakit nori eskaini. 

Eskumuturrekoak eskuan, eta lepoko bat lepoan, abiatzen naiz ene laztanarekin.  Etxerat 

itzultzen gara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayd Bahodin Majruh 

1928an Kabulen sortu zen Sayd Gahodin Majruh. Aita Afganistango parlamentuan 

senatari eta justizia ministro bertzeak bertze izan zen. Madrasa batean hezia izan zen 

Sayd Gahodin. Idazlea, poeta, filosofoa, eta folklorista; Montpellierko unibertsitateko 

doktoretza zuen eta 1972tik Kabulgo unibertsitateko dekanoa;  errusiarrak Afganistanen 

sartu zirenean Pakistanera ihes egin eta Peshawar-en egokitu zen. Bulego bat ireki zuen, 

zeninak,  Afganistango erresistentziaren berri nazioartean argitara ematen zuen. 1988an 

afganiar fundamentalistek hil zuten.   

Saydin Bahodin bere arrebarekin joan zen Paxtun herrialdeko emakumeen kantak biltzen. 

Landays  (laburrak) deritzo, lerro pare bateko  bertso bereziak dira; bere baitan matxinatu 

eta biluzi egiten da emakumea; bat bateko bertsoak dira, poetikoak,  erotikoak, oihu 

lazgarri bat. Amodioa, ohorea, herioa dute ardatz. “ Trapuz estaliko duzue gure gorputza, 

aurpegia, begiak, baina ez zarete gure bihotzeraino iritsiko” ozen erran nahi dute. 

Landays-ak laikoak dira, ez dute Jainkorik gurtzen, era bat lurtarrak, primitiboak, belaun 

aldiz belaun aldi bilduak; batzuk imajinario popularrean gelditu direnak.   

Paxtun  ohore kodearen arabera  maitemintzea debekatua  dago; delitu bat da, eta 

heriotza zigorrarekin zigor daiteke. Ezin da ezkongaia aukeratu, familien ardura da, 

(mando tratu bat). Emakumeak ez dauka eskubiderik; ez da etxeko altzairu bat baino 

gehiago. Paxtun emakumeari gelditzen zaina,  bere buruaz bertze egin, ala kantatu.  

  

 

   

   

 

   

 


